
Página 4

Política
São Paulo, quinta-feira, 17 de outubro de 2019

www.netjen.com.br

Cheiro de “Porva” no ar

Conheci um senhor 

idoso na minha 

infância, que na sua 

simplicidade, quando 

queria se referir a 

uma possível confusão, 

ia logo dizendo: “Tô 

sentindo cheiro de porva 

no ar”

Menino ainda, eu não 
entendia bem o que 
aquele ancião dizia, até 

que um dia meu pai me expli-
cou: quando ele dizia “porva” 
queria dizer pólvora e isso ele 
dizia por pressentir confusão 
à vista em algum lugar. Essa 
conversa, ouvi naquele tempo, 
que as pessoas colocavam as 
cadeiras na calçada quando 
o sol se punha e os vizinhos 
conversavam até chegar a hora 
de dormir. 

Essa hora variava conforme 
os assuntos... quando a con-
versa era boa, avançava até 
tarde, quando não, assim que a 
canseira batia, recolhiam-se as 
cadeiras e só voltavam no dia 
seguinte. Bons tempos!

A pólvora a que se referia 
aquele senhor, não era de fato 
a pólvora do revólver, mas 
fi cava claro o que ele queria 
dizer! Se vivesse hoje aquele 
senhor certamente diria que 
tem “cheiro de porva no ar”. 

Explico! Pela imprensa sou-
be que o Secretário de Cultura 
da cidade de São Paulo, preten-
de, já no início de 2020, realizar 
o festival “Verão Sem Censura”, 
onde pretende acolher todas 
as peças teatrais que estejam 
censuradas no país. Apesar 
de afi rmar que não será uma 
medida de antagonismo ao go-
verno federal, diz que será uma 
resistência pela liberdade de 
expressão, aos ataques que a 
classe artística vem recebendo, 
não só do governo federal, mas 
de instituições como a Funarte 
e a Caixa. Afi rma que será uma 
valorização à cultura.

Uma amostra do que será, já 
aconteceu: no último dia 11 em 
São Paulo, com a encenação da 
peça “Res Pública 2023”, que 
havia sido vetada pela Funarte, 
segundo a Folha de S.Paulo do 
dia13. Outras peças, segundo 
a mesma fonte, foram censu-
radas: “Abrazo” foi cancelada 
depois da estréia em Recife 
recentemente; “Gritos” foi 
suspensa - seria apresentada 
em Brasília; “Caranguejo Over-
drive” programada para ser 
encenada no Rio de Janeiro, foi 
cancelada – seus produtores 

afi rmam não saberem a razão 
e “Res Pública 2023”, fora ve-
tada pelo diretor da Funarte, 
essa que acabou estreando em 
São Paulo. 

Estamos assistindo a um 
verdadeiro jogo de braço! En-
tretanto, o que me inquieta é o 
que vem pela frente! O começo 
de 2020 está aí e o tal festival 
deverá acontecer. As eleições 
municipais se aproximam e 
os seus protagonistas querem 
mostrar força, principalmen-
te se for contra o presidente 
Bolsonaro, nesse tema de 
“censura”. Não será novidade 
se sentirmos “cheiro de porva 
no ar”. Esse assunto promete! 
Ideologicamente está claro que 
há o confronto!

O próprio jornal – Folha de 
S.Paulo -, aponta que o secretá-
rio de cultura, foi coordenador 
da juventude quando Marta 
Suplicy, ainda no PT (2001 
a 2004), governava a cidade, 
e que ele é o elo do prefeito 
Bruno Covas para aproximar-
-se da esquerda. É visível 
que o prefeito precisa buscar 
espaços, pois nas pesquisas 
seu nome não aparece entre 
os primeiros, e nem tampouco 
entre os tucanos seu nome é 
unanimidade.

O confronto entre o prefeito 
e o presidente Bolsonaro está 
posto! O tucano já mostrou 
que enfrenta o presidente! 
Em abril passado, disse à 
Folha que não aceitaria tirar 
a expressão “golpe” dos livros 
didáticos, quando se referiam 
ao movimento dos militares em 
1964. No que tange à cultura, o 
cabeça da chapa (João Dória) 
no início do governo enfrentou 
os grafi teiros e propôs a Virada 
Cultural em locais fechados, 
enquanto o seu vice (atual 
prefeito) tem um secretário 
propenso aos eventos culturais 
ao ar livre, bem como a arte 
de rua.

Na verdade, certamente 
assistiremos a Secretaria de 
Cultura da cidade de São Paulo 
insistindo com peças teatrais 
cujo conteúdo poderá ser con-
testado pelo governo federal 
e seus agentes. E o povo, ora 
o povo, vai assistir ao jogo de 
braço. Uns aplaudindo e outros 
criticando.

Se isso vai trazer a esquerda 
ao lado de Covas, não se sabe. 
Seu avô, com quem convivi, 
tinha outros métodos!
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É o que estabelece o pro-
jeto aprovado em turno 
suplementar ontem (16) 

pela CCJ do Senado. O texto im-
pede que famílias indenizadas 
sejam excluídas de programas 
sociais como o Bolsa Família 
e o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC). Como é 
terminativo, se não houver 
apresentação de recurso para 
votação no plenário do Senado, 
o projeto segue para a Câmara.

O texto – resultado da CPI 
de Brumadinho – é um substi-
tutivo aprovado em setembro 
pela Comissão de Assuntos 
Sociais e acatado pelo relator na 
CCJ, senador Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG). O ajuste é para que 
as novas regras sejam incluídas 
diretamente nas leis que regem 
o BPC e o Bolsa Família. Qual-
quer indenização ou auxílio 
recebidos em decorrência de 
danos materiais e morais por 
conta de rompimentos e co-
lapsos de barragens não será 
considerado renda para efeito 
de inscrição no Cadastro Único 
do Ministério da Cidadania.

Dessa forma, o recebimento 

Projeto aprovado no Senado impede exclusão de famílias de programas sociais.

O plenário do STF autorizou ontem (16), por 6 
votos a 5, o governo a revisar e, eventualmente, 
anular as anistias concedidas a mais de 2,5 mil cabos 
desligados da Aeronáutica durante o regime militar. 
O caso diz respeito à Portaria 1.104, editada em 
1964, por meio da qual a Força Aérea limitou em 
oito anos o tempo de serviço militar dos cabos, pra-
zo após o qual eles deveriam ser automaticamente 

desligados. Regra do tipo existe até os dias atuais.
Pela decisão, o governo poderá agora abrir proces-

sos administrativos, com direito a defesa, para rever 
todas anistias concedidas a cabos da Aeronáutica sob 
o argumento de perseguição política com base naquela 
portaria. Contudo, mesmo que as anistias venham a 
ser anuladas, as indenizações já pagas não devem ser 
devolvidas, determinou a maioria do Supremo (ABr).

A relatora da proposta que 
prevê a prisão do réu após con-
denação em segunda instância, 
Caroline de Toni (PSL-SC), leu 
ontem (16) seu parecer pela 
admissibilidade da proposta na 
CCJ da Câmara. Nesta etapa, o 
colegiado analisa se a matéria 
não fere os princípios cons-
titucionais. Segundo o texto, 
após a confi rmação de sentença 
penal condenatória em grau de 
recurso (tribunal de 2º grau), o 
réu já será considerado culpado 
e pode ser preso. 

O STF volta ao tema hoje (17) 
quando deve julgar três ações 
declaratórias de constituciona-
lidade que tratam do assunto. 
O tema é polêmico dentro 
do próprio Supremo. Para a 
deputada Caroline de Toni, é 
fundamental que o Congresso 
tenha um posicionamento so-
bre o tema. De acordo com a 
relatora, se não for mantida a 
prisão após a segunda instân-
cia, réus presos da Operação 
Lava Jato e “uma verdadeira 
legião de criminosos” podem 

Relatora da proposta, Caroline de Toni (PSL-SC).

Mudar a 
jurisprudência ao 
‘sabor de impulsos’ 
de momento

O senador Plínio Valério (PS-
DB-AM) chamou a atenção para 
a possibilidade de o STF alterar 
o entendimento em relação à 
prisão de condenados após o 
julgamento de ação criminal em 
segunda instância. Hoje (17), o 
STF deve se manifestar sobre a 
questão pela sexta vez em dez 
anos, de acordo com o senador.

Segundo Plínio Valério, a 
mudança constante de posi-
cionamento, que ele chamou 
de “jurisprudência fl utuante”, 
é motivada por mudança na 
composição da corte, por pres-
são política ou porque algum 
ministro passou a interpretar o 
tema de forma diferente.

“O princípio da presunção de 
inocência, alegado pelos que 
tentam impedir a prisão após 
sentença em segunda instância, 
não pode ultrapassar outro 
princípio, que é o da vedação da 
proteção insufi ciente. A Justiça 
precisa ser estável, efi caz e 
rápida. Existe um consenso a 
respeito: não cabe à Suprema 
Corte mudar toda a jurispru-
dência ao sabor de impulsos de 
momento, de jogo político ou de 
simples volubilidade deste ou 
daquele ministro”, disse (Ag.
Senado).

A Comissão de Assuntos So-
ciais do Senado aprovou ontem 
(16) um projeto de lei que 
altera a CLT para regulamen-
tar a profi ssão de disc-jockey 
(DJ). A proposta recebeu voto 
favorável do relator, senador 
Romário (Podemos-RJ). De 
autoria do deputado federal 
Vicentinho (PT-SP), o projeto 
estabelece a defi nição de DJ 
como o profi ssional que cria 
seleções de músicas para di-
vulgação ao público, manipula 
obras fonográficas, cria ou 
recria versões e executa mon-
tagens sonoras para a criação 
de obras inéditas.

Em relação às condições de 
exercício da atividade, o texto 
reconhece como DJ profi ssional 
quem conseguir comprovar ao 
menos cinco anos de atividade 
na subsecretaria regional de 
Trabalho de seu estado. Quem 
ainda não tiver cinco anos de 

atuação terá que passar por um 
curso específi co de nível médio, 
reconhecido pelo MEC.

A proposta também busca 
fi xar limites de jornadas de 
trabalho e pagamentos de horas 
extras e resguardar os DJs nas 
relações com contratantes, em 
questões de direitos autorais e 
até mesmo em eventuais situa-
ções de assédio moral. Segundo 
o texto, os contratos eventuais 
devem ter duração máxima de 
7 dias consecutivos e carga de 
trabalho máxima de 6 horas 
diárias e 30 horas semanais.

Ao recomendar a aprovação 
do projeto, Romário observou 
que essa não é a primeira 
tentativa de se regulamentar a 
profi ssão. Agora o projeto será 
examinado pelo Plenário do 
Senado. Se o texto se mantiver 
inalterado, será enviado, em 
seguida, à sanção presidencial 
(Ag.Senado).

O relator e presidente da CAS, Romário (D),

e o senador Jayme Campos (E).

O ministro da Justiça, Sérgio 
Moro, reiterou a defesa da 
prisão em segunda instân-
cia em entrevista à Rádio 
Câmara ontem (16). Além 
disso, disse que o momento 
é de aprofundar o diálogo 
com parlamentares sobre o 
pacote anticrime do governo, 
que está em análise na Câ-
mara. Moro disse ainda que 
a reinclusão em Plenário de 
pontos do pacote rejeitados 
pelo grupo de trabalho (GT) 
que analisa a matéria - como 
o excludente de ilicitude - vai 
depender desse diálogo.

A possibilidade de prisão 
em segunda instância chegou 
a ser incluída no pacote anti-
crime enviado por Moro ao 
Congresso, mas o GT decidiu 
que o tema não poderia ser 
tratado por meio de projeto. 
Uma proposta com esse fi m 
está sendo analisada pela CCJ. 
O STF volta ao tema hoje (17,) 
quando deve votar três ações 
que discutem a validade da 
prisão após a condenação em 
segunda instância.

Moro defendeu a jurispru-
dência fi xada pelo STF em 

Veículo só poderá ser 
vendido se passar por 
teste de impacto 

Automóveis, caminhonetes e veí-
culos utilitários novos, nacionais ou 
importados, poderão ter de passar 
por testes de impacto (crash tests) 
antes de sua comercialização no 
país. A exigência está em substitu-
tivo ao projeto do senador Elmano 
Férrer (Podemos-PI), confi rmado 
em turno suplementar ontem (16) 
na CCJ. A princípio, o projeto pre-
tendia aplicar essa determinação a 
todos os modelos de veículos novos 
à venda no Brasil. 

Mas texto alternativo do relator, 
senador Fabiano Contarato (Rede-
-ES), restringiu-a apenas aos veícu-
los de passeio. Outras mudanças 
importantes são sugeridas pelo 
substitutivo, como a entrada em vi-
gor das novas regras após dois anos 
da transformação em lei. O projeto

colocava como responsabilidade 
das próprias montadoras a “ampla 
divulgação” dos resultados dos 
testes de impacto. Contarato 
considerou, entretanto, que uma 
medida mais econômica e efi caz 
seria orientar o consumidor por 
meio de um selo, a ser afi xado no 
para-brisa dos modelos testados.

Apesar de pequenas diferenças 
de redação, o texto do projeto e 
o texto alternativo de Contarato 
convergem sobre a testagem de 
veículos importados. Esses car-
ros fi carão dispensados de nova 
avaliação, desde que tenham sido 
submetidos a crash tests em seu 
país de origem. Tudo isso amparado 
por regulamentação do Contran. “O 
valor da vida humana é incomen-
surável. Isso é o mínimo que temos 
que garantir para preservar cada 
vez mais o principal bem jurídico, a 
vida humana e a integridade física”, 
disse o relator (Ag.Senado).

Moro: “O fórum deliberativo é o Congresso. O que a gente não 

pode ter medo é de deliberar”.

A
dr

ia
no

 M
ac

ha
do

/R
eu

te
rs

Fa
bi

o 
R

od
rig

ue
s/

A
B

r

Geraldo Magela/Ag.Senado

Pa
bl

o 
Va

la
da

re
s/

A
g.

C
âm

ar
a

Indenização por desastre com 
barragens não é renda, defi ne projeto
Indenizações recebidas por vítimas de desastres com barragens não devem ser contabilizadas como 
renda pelo governo

de valores como BPC ou Bolsa 
Família não será interrompido 
mesmo que a soma da renda 
regular e da indenização ultra-
passe a faixa máxima prevista 
para cada programa.

Famílias carentes afetadas pelo 
rompimento da barragem de 
Brumadinho receberam compen-

sação fi nanceira da mineradora 
Vale S.A e do governo federal — o 
auxílio pecuniário emergencial, 
no valor único de R$ 600. 

Porém, ao serem recadastra-
das em programas assistenciais, 
enfrentaram difi culdades para 
manter os benefícios, por terem 
ficado circunstancialmente 

acima da faixa de renda elegível 
para o Bolsa Família e o BPC. 
Durante a discussão da matéria, 
o senador Antonio Anastasia 
(PSDB-MG), autor da proposta, 
disse que o texto é uma “ques-
tão de justiça” com os cidadãos 
afetados por tragédias desse 
tipo (ABr).

Sérgio Moro reitera defesa da 
prisão após segunda instância

2016. “A presunção de inocên-
cia, na minha avaliação, está 
vinculada à questão da prova. 
Para condenar alguém crimi-
nalmente, precisa ter uma prova 
que seja categórica, para ter 
certeza. Esse é o signifi cada da 
presunção de inocência, ela não 
está vinculada a efeito de recur-
so dentro do processo penal”.

De acordo com o ministro 
da Justiça, o Congresso até 
o momento esteve focado na 
Reforma da Previdência, mas 
agora seria hora de aprofun-

dar o diálogo sobre o pacote 
anticrime para possibilitar 
a votação. Moro defende 
pontos do pacote anticrime 
rejeitados. A reinclusão no 
pacote anticrime da amplia-
ção o excludente de ilicitude 
vai depender de diálogo com 
deputados e senadores. “É 
importante buscar denomi-
nadores comuns, para que 
possamos aprovar a grande 
maioria do projeto. Isso vai 
depender desse diálogo”, 
disse o ministro (Ag.Câmara).

Relatora dá parecer favorável
à PEC de prisão após 2ª instância

ser liberados.
A oposição, porém diz que 

pode haver inconstitucionalida-
de, e ser ferida cláusula pétrea 
da Constituição, ao modifi car o 
Artigo 5º, que trata dos direitos 
e garantias individuais. Após a 
leitura do parecer, os deputados 
pediram vista e a reunião foi 
encerrada. Na semana que vem, 
a CCJ poderá realizar audiência 
pública para debater o tema 

antes da votação da proposta. 
Mais cedo, o Conselho Na-

cional de Justiça (CNJ) in-
formou que cerca de 4,9 mil 
pessoas condenadas a prisão 
em segunda instância podem 
ser benefi ciadas caso o STF 
decida pelo cumprimento de 
pena somente após o trânsito 
em julgado, quando não há 
mais possibilidade de recursos 
a tribunais superiores (ABr).

Aprovada em Comissão 
a regulamentação da 

profi ssão de DJ

STF autoriza governo a rever anistia de cabos


